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CJP ROEPT POLITIEK OP VOOR BIJDRAGE CULTUURKAART
Ondanks de inspanningen van alle betrokkenen dreigt de CJP Cultuurkaart in het zicht van de finish
alsnog te sneuvelen als de overheid niet ingrijpt. De eigen bijdrage van 15% op betalingen via de
Cultuurkaart, blijkt bij een aantal culturele instellingen voor problemen te zorgen. De vijftien
grootste culturele instellingen binnen het Cultuurkaartsysteem hebben aangegeven dat 5% eigen
bijdrage haalbaar en realistisch is. CJP wil zich daar hard voor maken, maar kan het
financieringsgat van 600.000 euro niet overnemen. Via een brief aan staatssecretaris van Cultuur
heeft CJP deze week gevraagd om een extra bijdrage van 600.000 euro. Dit bedrag is slechts 4%
van de oorspronkelijke rijksbijdrage voor de Cultuurkaart, omdat private fondsen al bereidheid
hebben uitgesproken om mee te doen.
Met het afschaffen van de rijksbijdrage van bijna 14 miljoen krijgt het cultuuronderwijs van jongeren
een geweldige klap. Als antwoord daarop heeft CJP voorgesteld om voor schooljaar 2012-2013 de
Cultuurkaart als een nationaal samenwerkingsverband tussen scholen, culturele instellingen en CJP
voort te zetten, waarbij de investeringskosten gemeenschappelijk door scholen en culturele
instellingen worden gedragen met steun van CJP en private partijen via het Fonds Cultuur & School.
Scholen die een bedrag van 10 euro opzij zetten voor culturele activiteiten komen in aanmerking
voor 5 euro bonus die klassikaal kan worden ingezet. Zo is er net als in de afgelopen jaren 15 euro
per leerling beschikbaar voor cultuuronderwijs. Daarnaast betaalt een school 2 euro voor de pas. Om
de bonus van 5 euro te financieren betalen deelnemende culturele instellingen een bedrag van 15%
op de Cultuurkaartomzet, daarmee is 40% van de bonus gedekt. CJP en de private partijen betalen de
overige 60%. Met deze bijdrage is dan een gegarandeerde omzet van 15 euro per deelnemende
leerling verzekerd.
Bij de presentatie van de definitieve plannen in mei 2012 blijkt dat alle partijen het belang van de
CJP Cultuurkaart voor cultuuronderwijs in Nederland onderschrijven. Tegelijkertijd zorgt de eigen
bijdrage van 15% op betalingen die met de Cultuurkaart worden gedaan, bij een aantal instellingen
voor problemen. De marges voor cultuureducatie blijken dermate klein, dat een bijdrage van 15% in
de bedrijfsvoering van de deelnemende instellingen een te groot bedrijfsrisico is. Het is immers
nadrukkelijk niet de bedoeling dat de kosten van de eigen bijdrage direct aan de scholen worden
doorberekend. Culturele instellingen willen hun verantwoordelijkheid nemen, waarbij men aangeeft
dat een bijdrage van 5% haalbaar en verantwoord is.
CJP begrijpt dat de mogelijkheden van culturele instellingen om bij te dragen na de draconische
bezuinigingen sterk verminderd is. Met een schriftelijk verzoek aan staatssecretaris van Cultuur om
60.000 euro te investeren in de Cultuurkaart, en daarmee cultuuronderwijs op het huidige niveau te
houden, wil CJP vlak voor het debat op 21 juni aan de politiek duidelijk maken dat cultuureducatie
ook een taak van de Rijksoverheid is. Directeur CJP, Walter Groenen: “We hebben

gemeenschappelijk een enorme taak op onze schouders genomen en willen ook deze laatste hobbel
overwinnen. Om de CJP Cultuurkaart en de €15,- beschikbaar Cultuurkaart-tegoed per leerling in het
zicht van de finish uit onze handen te laten glippen, is doodzonde. De markt krimpt volgend jaar met
13,5 miljoen euro, dus er staat veel op het spel. Scholen willen meedoen, dus we willen de politieke
partijen laten weten hoe belangrijk het is dat ieder een gedeelte van de lasten op zijn schouders
neemt, ook de Rijksoverheid.”
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